
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
S z a b á l y z a t a 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
elbírálásának rendjéről 

(egységes szerkezetben) 
 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 18-20. §-ára tekintettel, továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eljárásrendje Általános Szerződési Feltételekben foglalt 
előírások alapján az önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjére vonatkozóan az 
alábbi Szabályzatot alkotja meg: 
 

1. 
Szabályzat hatálya 

 

1.1. A Szabályzat hatálya kiterjed Kiszombor nagyközség közigazgatási területén állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókra, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, valamint utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolásokra, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettekre. 
 

1.2. E szabályzat hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó 
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatóira, a doktori (PhD) képzésben 
résztvevőkre, valamint azokra, akik kizárólag külföldi intézménnyel állnak hallgatói 
jogviszonyban. 
 

2. 
A kérelem benyújtása, előkészítése döntésre 

 

2.1. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva, mellékletekkel felszerelve a pályázati kiírásban megjelölt határidőig kell benyújtani a 
Polgármesteri Hivatalhoz.  
 

2.2. Az „A” típusú pályázat mellékletei: 
- pályázati űrlap, 
- hallgatói jogviszony igazolása, 
- a pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását megelőző 
utolsó három hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó esetén a 
NAV által kiállított igazolás), 
- a szociális rászorultság igazolására a pályázati kiírásban felsorolt okiratok. 
 

2.3. A „B” típusú pályázat mellékletei: 
- pályázati űrlap, 
- a pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását megelőző 
utolsó három hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó esetén a 
NAV által kiállított igazolás), 
- a szociális rászorultság igazolására a pályázati kiírásban felsorolt okiratok. 
 



 

3. 
Az elbírálás rendje 

 

3.1.1 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
- elbírálja a beérkezett pályázatokat és meghatározza a támogatott pályázatok rangsorát (A és 
B típusú pályázat), 
- dönt a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített elköltözik 
a települési önkormányzat illetékességi területéről (A és B típusú pályázat), 
- évente egy alkalommal az ösztöndíjasok szociális rászorultságát felülvizsgálja (B típusú 
pályázat). 
 
3.2. A képviselő-testület bírálati döntését az Általános Szerződési Feltételekben 
meghatározottak szerint az EPER-Bursa rendszerben kell rögzíteni. 
 
3.3. A képviselő-testület döntését követően az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben 
szokásos egyéb módon nyilvánosságra kell hozni a támogatások összesített adatait. Az adatok 
"A" és "B" típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az 
összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által 
informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban 
részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására.  
 
3.4. A képviselő-testületi döntést követően a döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton kell értesíteni a pályázókat, illetve 
lehetővé kell tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében 
megtekinthessék. 
 
3.5. A képviselő-testület döntése ellen a pályázók fellebbezéssel nem élhetnek. 
 

4. 
Az elbírálás rendje 

 
4.1.2 A képviselő-testület az önkormányzati ösztöndíjrész elbírálása során az alábbiak szerint 
jár el: 
 
a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az EPER-Bursa 
rendszerben a bírálatból kizárja, és a kizárás okát rögzíti,  
 
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 
döntését írásban indokolja, 
  
c) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban; 
 
d) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálatát végzi. 
 
4.2. Az önkormányzat szociális ösztöndíjrészének feltételei szociális rászorultság alapján: 
 

a)3 jövedelem viszonyok: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázó és a vele egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmét vizsgálja. 

 
1 Módosította a 114/2022. (IX. 27.) KNÖT határozat. 
2 Módosította a 114/2022. (IX. 27.) KNÖT határozat. 
3 Módosította a 114/2022. (IX. 27.) KNÖT határozat.  



 

Az egy háztartáson belül az egy főre eső havi nettó jövedelem meghatározásánál a Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat 
kell figyelembe venni. 
A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három 
hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél, pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. 
A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni. 
4 5Az ösztöndíj megállapításának feltételeként meghatározott felső határ szerint:  

- a családban élő pályázó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át, 

- egyedülálló eltartó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.  
 
b)6 egyéb szociális helyzet: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elbírálás során figyelembe 
veszi és alkalmazza a Rendelet 21. § (1) bekezdésében foglaltakat. 
 

5.  
Az önkormányzati ösztöndíjrész támogatási összege  

 
5.1. Az ösztöndíjbíráló bizottság a szociális rászorultság feltételei – a jövedelmi viszonyok, az 
egyéb szociális helyzet – objektív vizsgálata alapján tesz javaslatot a támogatás havi összegéről. 
 
5.2. A támogatás legkisebb összege havi 1000,- Ft. A támogatás összegének 100 forinttal 
maradék nélkül oszthatónak kell lennie. 
 

6.  
Záró rendelkezés 

 
6.1. Ezen szabályzatot a Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
167/2015.(IX. 29.) KNÖT határozatával hagyta jóvá, a szabályzat 2015. október 1-jén lép 
hatályba. 
 
6.2. Ezen szabályzat rendelkezéseit első ízben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójára benyújtott pályázatok esetében kell alkalmazni. 
 
6.3. Új pályázatok benyújtására csak azon időszak alatt van lehetőség, amelyre vonatkozóan az 
Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
adott fordulójához. 
 
Kiszombor, 2015. szeptember 29. 
 
 
Szegvári Ernőné sk.        Dr. Kárpáti Tibor sk. 
  polgármester         jegyző 

 
Egységes szerkezetbe foglalva. 
Kiszombor 2017. szeptember hó 27. nap 
         Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző 

 
  

 
4 166/2017.(IX.26.) KNÖT. h. módosította 
5 136/2019. (IX.24.) KNÖT. h. módosította 
6 Módosította a …./2022. (…..) KNÖT határozat. 



 

Egységes szerkezetbe foglalva. 
Kiszombor 2019. szeptember hó 24. nap 
 
         Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző 
 
Módosította a 114/2022. (IX. 27.) KNÖT határozat.  
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2022. szeptember 28. 
 
 

   Dr. Gácsi Zoltán 
jegyző 

 
 
 
 
 


